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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
1,22-NÉL AZ EUR/USD KURZUS - A Fed elnökének gazdasági
kilátásokkal
kapcsolatos
optimizmusa
és
a
fokozódó
kamatemelési várakozások nyomán szerdán 5 hete nem látott
erős szinten járt a dollár a főbb devizákkal szemben számított
kosárban is. Az eurózóna inflációs előzetese is ezt a mozgást
támogatta, a fogyasztói árak 14 hónapja nem látott alacsony
ütemben bővültek, ami az ECB laza monetáris politikájának
fenntartása mellett szól. A dollár menetelését a várakozásoktól
elmaradó amerikai makroadatok megjelenése sem rendítette
meg: 2017. negyedik negyedévben a GDP 2,5%-os évesített
ütemben bővült (vs. előzetes: 2,6%). A januárra vonatkozó elmúlt
napokban megjelent adatközlések gyengébb első negyedéves
GDP-növekedést vetítenek előre, a fiskális élénkítő lépések hatása
az év második felében éreztetheti hatását várakozásunk szerint.
Ma a januári jövedelmi és kiadási adatok kapnak nagyobb
figyelmet, mivel részben tartalmazzák már az adókedvezmények
hatását, inflációs részadatait pedig a Fed is kiemelten figyeli,
emellett folytatódik a Fed-elnök meghallgatása is.
ISMÉT MÍNUSZBAN ZÁRT USA – A hónap utolsó kereskedési napját a
zárás előtti hirtelen negatív fordulat rontotta el, és a gyors
mélyrepülésnek köszönhetően 1% körüli mínuszban zártak a
tengerentúli börzék. A februárt így 3,7%-os eséssel zárta az S&P, de
a mélyponton 10% feletti mínuszban is járt az index. 10 hónapon
keresztül megállás nélkül emelkedtek az indexek, a februári esés
ezt a sorozatot szakította meg.
A VÁRAKOZÁSOKNAK MEGFELELŐ EREDMÉNY A DUNA HOUSE-TÓL
– A menedzsment korábbi várakozásival összhangban 981 millió
forint profitot ért el az ingatlanközvetítő cég. A társaság
Igazgatósága részvényenként 176 forint osztalék kifizetését fogja
javasolni. A vezetőségi beszámoló szerint a MyCity projektjei
megfelelő ütemben haladnak, a lakások átadása folyamatban
van, így az elszámolásuk a 2018-as évet fogja érinteni. A
menedzsment iránymutatása szerint 2018-ban a társaság nettó
eredménye 950 és 1150 millió forint között alakulhat a MyCity
nélkül. Utóbbival 2,7-2,9 milliárd forint lehet, amennyiben a
Reviczky projekt lakásainak 100%-a, míg a Forest Hill lakásainak
78%-a értékesítésre kerül. A társaság 2018-ban 5-10%-os lakásár
növekedést és 15-20%-os hitelállomány bővülést vár.
KEDVEZŐ BERUHÁZÁS-ADAT ÉRKEZETT IDEHAZA - A 2017-es utolsó
negyedévben 14%-kal nőtt a beruházások volumene éves
alapon, nagyrészt az építési beruházások támogatták a
növekedést (21%), de a gépberuházások is emelkedtek (8,5%).
2017 egészében 17%-os bővülést mértek 2016-hoz képest. A
nagymértékű növekedés továbbra is a 2014–2020-as uniós
költségvetési ciklus forrásaiból finanszírozott fejlesztéseknek, a
vállalkozások kapacitás-növelésének, valamint a lakás- és egyéb
ingatlanberuházások élénkülésének köszönhető a KSH szerint. Ma
a hazai feldolgozóipar februári teljesítményét mutató BMI adatot
ismerhetjük meg, az EUR/HUF kurzus a 314-es szint alatt mozog.
www.mkb.hu

BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
38 112
455
2 816
11 500
5 680

-351
-4
-16
-40
-120

-0,91
-0,87
-0,56
-0,35
-2,07

forgalom
(Ezer darab)
5 318
913
940
728
769

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
25029,2
-1,5
-380,8
Dow Jones (DJIA)
2713,83
-30,5
-1,1
S&P 500
12435,9
-54,9
-0,4
DAX
21724,5
-343,8
-1,6
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

EUR/HUF
CHF/HUF
USD/HUF
PLN/HUF

313,93
272,23
257,15
75,13

EUR/USD
EUR/CHF
USD/JPY
GBP/EUR

1,2208
1,1532
106,85
1,1269

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,87
1,44
2,58
2,98

- 0,03
- 0,01
0,01
0,01
0,02

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető

Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2018 vége
kamat
0,90
MNB
0,90
1,75-2,0
Fed
1-1,25
0,00
EKB
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MÉDIA
NÖVEKEDETT A REKLÁMTORTA - A tavalyi reklámtorta mérete
240,98 milliárd forint volt, amely az előző évhez képest 11,52%-os
növekedést jelent. Továbbra is folytatódott a digitalizálódás a
reklámpiacon, mely 16%-os növekedést eredményezett a tavalyi
évben, így már közel 80 milliárd forintot fordítottak erre a hirdetők.
Tavaly a negyedik éve mutatott folyamatos növekedést a hazai
televíziós reklámpiac, ami 7,5%-os, több mint négy milliárd forintos
bővüléssel meghaladta a 60 milliárd forintot. Az elmúlt évben
18,5%-os növekedést ért el a hazai nyomtatott sajtó a
reklámpiacon, így hosszú évek után a sajtó két számjegyű
növekedést tudhat magáénak.
Forrás: vg.hu
JÁRMŰIPAR
EGY BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ÉRTELMÉBEN KITILTHATJÁK A DÍZEL
AUTÓKAT A NÉMET NAGYVÁROSOKBÓL - A Német Szövetségi
Közigazgatási Bíróság döntése alapján ki lehet tiltani az Euro 6osnál alacsonyabb besorolású dízelüzemű járműveket a
szennyezett levegőjű német városokból. Szakértői becslések
szerint körülbelül 70 németországi városban lehet magasabb a
nitrogén-oxid szennyezés a megengedett határértéknél így
ezeken a településeken szóba jöhet a dízelautók kitiltása a
légszennyezés csökkentése érdekében. Több hónapot vehet
azonban igénybe, míg az első konkrét korlátozás megvalósul,
mivel a korlátozást tervező önkormányzatoknak még át kell
ültetniük a szövetségi bíróság döntését a helyi szabályozásba. A
döntés precedens értékű lehet és Nyugat-Európa más
országaiban is hasonló intézkedést vezethetnek be a jelentős
légszennyezettséggel küzdő nagyvárosok. A dízelautók kitiltása
rövidtávon még akár pozitívan is befolyásolhatja a nyugateurópai országok gazdaságát. A kitiltás, valamint a gyártók által
kínált jelentős kedvezmények hatására ugyanis megnőhet a
cserék, és ez által az újautó vásárlások száma. Ezzel
párhuzamosan a használt dízelautók értéke csökken, ami a keletközép európai országok használt gépjárművekkel való
elárasztását eredményezheti, ami visszavetheti ezekben az
országokban az újautó eladást.
Forrás: MTI
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JOGI NYILATKOZAT
1. Jelen kiadványt az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) készítette.
2. A kiadványban szereplő információk hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azok valódiságáért, pontosságáért
és teljességéért az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal. A megjelenő vélemények a kiadványt készítő szakemberek
saját megítélését tükrözik, amelyek újabb információk megjelenése esetén külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
3. Az árfolyamok múltbeli alakulásából nem lehetséges azok jövőbeni alakulására vonatkozó egyértelmű és
megbízható következtetéseket levonni. A befektetőknek önállóan (vagy független szakértő igénybe vételével) kell
felmérniük és megérteniük az egyes pénzügyi eszközök és befektetési szolgáltatások lényegét, valamint kockázatait.
Javasoljuk, hogy a befektetők az adott pénzügyi eszközre és a befektetési szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatot,
tájékoztatót, egyéb szerződéses feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassák el, mert csak ezen
dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e a befektető
kockázattűrő képességével! Javasoljuk továbbá, hogy tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi
és egyéb jogszabályokról!
4. A kiadványban szereplő információk nem minősülnek vételi vagy eladási ajánlatnak, sem befektetési
tanácsadásnak, sem befektetésre, szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésnek. A
kiadványban foglalt adatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. kizárja a felelősségét a kiadványban foglaltak
esetleges befektetési döntésként való felhasználásáért, így nem vállal felelősséget a befektető ezen kiadványban
foglaltak alapján hozott döntései következtében, vagy őt azzal bármilyen egyéb összefüggésben érő esetleges
károkért.
5. Az MKB Bank Zrt. jogosult a kiadványban szereplő eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési
szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtani.
6. Jelen kiadvány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti védelem alatt áll, ezért kizárólag az MKB Bank
Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehet azt többszörözni, terjeszteni, egyéb módon nyilvánosságra hozni, valamint
felhasználni. Az MKB Bank Zrt. valamennyi szerzői jogon alapuló jogát fenntartja.
7. A kiadvány kiadása időpontjában érvényes. További részletek: www.mkb.hu, ügyletek előtti tájékoztatásról szóló
Hirdetményben.

